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للمواطنني،  املتزايدة  االدارية واالمنية  الحاجات  العام  لالمن  العامة  املديرية  تواكب 
اللبنانيني واالجانب، يف كل املناطق عرب طريقتني: اوىل تتمثل باستحداث مراكز جديدة، 
جزين  عام  امن  مركز  كحال  وتطويرها،  اساسا  املوجودة  املراكز  تأهيل  اعادة  وثانية 
انجازات امنية عززت  االقليمي الذي شهد تحديثا شامال وجذريا، يف موازاة تحقيقه 

االستقرار والطأمنينة ضمن نطاقه االداري

جزين  عام  امن  مركز  ملبنى  شامل  تأهيل 
االقليمي، تجهيزه باحدث املعدات اللوجستية 
آالت  املتطورة،  الكمبيوتر  وبرامج   واجهزة 
انجاز الجوازات واالقامات البيومرتية، وسائل 
 الدفع االلكرتوين، وسواها من اعامل التطوير 
النقيب  التي كانت محور حديثنا مع رئيسه 

رشبل عون.

والجغرايف  االداري  النطاق  ما  بداية،   ■
لعمل املركز؟  

بلدة  حتى  شامال  باتر  بلدة  من  ميتد   □
رشقا  ميدون  بلدة  ومن  جنوبا،  مرجعيون 
يشمل  بحيث  غربا،  الصالحية  بلدة  حتى 
ما يقارب ستني بلدة وقرية موجودة ضمن 

قضاء جزين.

■ هل ميكن تعدادها؟  
اللقش-  بتدين  بكاسني-  جزين-  هي   □
الحمصية-  مجدلني-  عني  جرنايا-  بنوايت- 
حيطورة- روم- رميات- شقاديف- زحلتي- 
عاراي-  صيدون-  صفاريه-  صباح-  سنيا- 
كرخا-  قيتويل-  حيداب-  قطني-  عازور- 
املجيدل-  لبعا-  كفرفالوس-  كفرجرة- 
وادي  امليدان-  املكنونية-  مشموشة- 
عرمتى-  سجد-  الريحان-  الجرمق-  جزين- 
عني  كفرحونة-  مليخ-  اللويزة-  العيشية- 
برسي-  كفرتعال-  بحنني-  انان-  املري- 
الحرف-  جنسنايا-  تعيد-  بيصور-  بصليا- 
داريا  الليمون-  وادي  حيتويل-  الحسانية- 
الغباطية-  الشواليق-  الرسيرة-  القطراين- 

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

مزرعة  الحباس-  مراح  املحاربية-  قتايل- 
املطحنة- وادي بعنقودين.

■ ملن تبعية املركز االدارية؟
الجنوب  عام  امن  دائرة  اداريا  يتبع   □

االوىل، ومركزها يف رسايا صيدا.

■ اي نوع معامالت تنجز ضمن املركز؟
هيكلية  تشكل  التي  االربع  الشعب   □
التي  واملهامت  االعامل  بكل  تعنى  املركز 
للمديرية  النافذة  واالنظمة  القوانني  توليها 
سبيل  عىل  نذكر  منها  العام،  لالمن  العامة 

املثال:
والتحقيق  اللبنانية  السفر  جوازات  منح   •
طلبات  رسقتها،  او  تلفها  او  فقدانها  يف 
يف  تصحيح  النسب،  اثبات  املواليد،  قيد 

وقوعات الهوية، حرص االرث، اثبات الوفاة، 
تجديد  انجاز  زواج،  صحة  من  التثبت 
قيد  وفئة  القيد  ملكتومي  املرور  جوازات 
الدرس، وثائق السفر الفلسطينية، االقامات 
وتحويل  الكفالة،  نقل  طلبات  السنوية، 

السامت...
واالستقرار  االمن  ميس  ما  كل  مكافحة   •
العام  باالمن  املنوطة  للمهامت  وفقا 

عدلية. كضابطة 

■ ماذا بالنسبة اىل موقع املركز ومواصفاته؟
□ املركز موجود يف رسايا جزين الحكومية، 
الداخلة  البلدات  كل  من  جغرافيا  القريبة 
مكاتب  تضم  والتي  عمله،  نطاق  ضمن 
والعسكرية،  املدنية  الرسمية  االدارات 
اضافة اىل محكمة، مبا يسهل عىل املواطنني 
ضمن  واحد،  آن  يف  عدة  معامالت  انجاز 
سنوات،  ثالث  منذ  شهد  وقد  واحد.  مكان 
تشهدها  التي  التطوير  خطة  مع  متاشيا 
شكال  شاملة  تأهيل  اعامل  املديرية، 

ومضمونا.

■ ما ابرز تلك االعامل التأهيلية؟
□ كثرية. تنقسم عموما اىل خمسة عناوين 

عريضة:
اعادة  لجهة  املركز  مببنى  يتعلق  اولها 
الكهرباء  وشبكات  التحتية  بناه  كل  تأهيل 
نظارة  استحداث  اىل  اضافة  واملياه وغريها. 
حقوق  معايري  تراعي  موقتا  للموقوفني 
االستقصاء  بشعبة  خاصة  وغرفة  االنسان، 

والتحقيق.
واملعدات  بالتجهيزات  يتصل   ثانيها   
الخدمة  مع  املتناسبة  واملكتبية  اللوجستية 
ومقاعد  والتربيد  التدفئة  كاجهزة  العامة، 
لالنتظار، اجهزة وبرامج الكمبيوتر، املعدات 
واالقامات  السفر  جوازات  النجاز  الالزمة 
تسهيال  االلكرتوين  للدفع  وآالت  البيومرتية، 

يف  ارائهم  عند  والوقوف  معالجتها  بهدف 
العمل  رشوط  تحسني  امكان  يخص  ما  كل 

واملعامالت.
القدرات  بتحسني  يتعلق  تأهييل  رابعها 
حول  املركز  عسكريي  وتدريب  البرشية 
مبا  واملهامت  املعامالت  انواع  انجاز  كيفية 
ويف  نفسها  بالوترية  العمل  استمرار  يضمن 
الظروف املختلفة. كام ارشاكهم يف الدورات 
التي  املديرية  تجريها  التي  واملحارضات 
تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، تعريفهم 
والطرق  املنظمة  الجرائم  انواع  عىل 
يف  املجرمون  يعتمدها  التي  والوسائل 
التعاطي  كيفية  القانونية،  اطرها  تنفيذها، 
املخدرات،  بالبرش،  االتجار  كجرائم  معها 
تبييض االموال، التجسس، االرهاب وغريها.

تكثيف  تضمن  ميداين  امني  خامسها   
ليال  والسيارة  الراجلة  االمنية  الدورات 
الداخلة  والبلدات  املناطق  كل  يف  ونهارا 
ضمن نطاق عمل املركز، اضافة اىل التنسيق 
البلديات  اتحادات  مع  واملتواصل  الدائم 
ما  كل  يف  واملواطنني  واملخاتري  والبلديات 
واالستقرار  االمن  ضامن  مصلحة  يف  يصب 
اكرث فاكرث. تجدر االشارة اىل ان املركز يضم 
معامالت  الستقبال  مخصصة  كونتوارا   16

املواطنني.

الوافدين  من  الكبرية  لالعداد  كان  هل   ■
السوريني اثر عىل عمل املركز؟

يف  املؤسفة  الحرب  بدء  عقب  بالتأكيد.   □
عمل  نطاق  اىل  توافد   2011 عام  سوريا 
السوريني  املواطنني  آالف  عرشات  املركز 
املعامالت  اعداد  ازدياد  يف  تسبب  ما 
الوضع  ذلك  طاقته.  يفوق  مبا  املركز  ضمن 
حتى  العمل  يف  االستمرار  منا  استدعى 
تكثيف  كام  الليل،  من  متأخرة  ساعات 
توقيف  عن  امثرت  التي  االمنية  الدوريات 
يف  الضالعني  االشخاص  من  كبرية  اعداد 
خاص  بشكل  السيام  جرمية  افعال  ارتكاب 
والدخول  االقامة  مستندات  تزوير  جرائم 
ارتفعت  التي  الهوية  وبطاقات  لبنان  اىل 
بينت  كام  حد،  اقىص  اىل  انذاك  نسبتها 
بتوقيفهم  قمنا  حيث  االمنية،  االحصاءات 

النيابات  ارشاف  يف  معهم  والتحقيق 

رئيس مركز امن عام جزين االقليمي النقيب رشبل عون.

داخل املركز.

لشؤون املواطنني، وكامريات وبرامج تصوير 
متطورة داخل املركز ويف محيطه، مبا يضمن 
للمواطنني  واالمان  االمن  من  مستوى  اعىل 

والعسكريني.
املعامالت  بتسهيل  يتعلق  اداري  ثالثها 
اجراءات  خالل  من  وترسيعها  االدارية 
مبا  العسكريني  عديد  زيادة  ابرزها: 
املتزايدة،  العمل  حاجات  مع  يتناسب 
اعىل  يضمن  مبا  وترسيعه  العمل  تكثيف 

املعامالت،  انجاز  يف  الرسعة  من  مستوى 
املواطنني  كل  عىل  مجانية  كتيبات  توزيع 
املستندات  تتضمن  املركز  اىل  الداخلني 
اىل  اضافة  املعامالت  انواع  شتى  الالزمة يف 
االمور  من  وسواها  والرسوم  انجازها  مهل 
املستندات  كل  تحضري  عليهم  تسهل  التي 
مسبق.  بشكل  معامالتهم  النجاز  الالزمة 
لشكاوى  خاص  صندوق  بوضع  قمنا 
الناس، وآخر ملالحظاتهم عند مدخل املركز 

مركز أمن عام جزين اإلقليمي:
إعادة تأهيل شاملة وإنجازات إستثنائية

شهد املركزاعادة تأهيل 
شاملة شكال ومضمونا

نطاق عمل املركز يشمل 
ما يقارب 60 بلدة وقرية

توقيف شبكات تجسس، 
ارهاب، مخدرات، تزوير
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اىل  احالتهم  ثم  ومن  املختصة  العامة 
البلديات  اتحادات  مع  تشاركنا  القضاء. 
شاملة  جردة  انجاز  يف  واملخاتري  والبلديات 
اولهام  اثنني:  لهدفني  السوريني  للوافدين 
االنسانية  والهيئات  املنظامت  مساعدة 
اليهم.  االنسانية  املساعدات  تقديم  عىل 
التي  االرهابية  الشبكات  مالحقة  ثانيهام 
تحاول التغلغل بني صفوفهم تحت عناوين 
شتى. تجدر االشارة اىل ان اعدادهم بدأت 

االدارية  االجراءات  بفعل  تدريجا  تتضاءل 
ما  منذ  اللبنانية  الحكومة  اتخذتها  التي 
توافدهم  من  الحد  بهدف  سنتني  يقارب 
االعامل  انحسار حدة  بفعل  كام  لبنان،  اىل 
منهم  الكثريين  وعودة  سوريا  يف  الحربية 
عدد  جعل  الجديد  الواقع  هذا  اليها. 
ينخفض  املركز  ضمن  املنجزة  املعامالت 
عليه  كانت  عام  تقريبا  النصف  حدود  اىل 
السورية. عىل سبيل  االزمة  الحال يف ذروة 

املثال انجزنا بني  1-1-2017 و نهاية الشهر 
مبعدل  معاملة،   15314 يقارب  ما  التاسع 
1701 معاملة يف الشهر تقريبا، يف حني كنا 
سابقا ننجز حواىل ثالثة آالف معاملة كحد 
وسطي. يف كل االحوال نقوم بكل املهامت 
تولينا  التي  والعسكرية  واالمنية  االدارية 
اياها القوانني اللبنانية املرعية االجراء، عىل 

اكمل وجه، مهام كانت الظروف.

■ بعيدا من الشق االداري، هل متكنتم من 
تحقيق انجازات ذات طابع امني ؟ 

□ ضمن اطار اسرتاتيجيتي االمن االستباقي 
املديرية  اطلقتهام  اللتني  الشامل  واالمن 
اللواء  تسلم  عقب  العام  لالمن  العامة 
بالتنسيق  املسؤولية،  سدة  ابراهيم  عباس 
يف  املعلومات  شؤون  مكتب  مع  والتعاون 
املديرية، نجحنا يف كشف عدد من الجرائم 
تنفيذها،  يف  املتورطني  رشوع  قبل  الخطرية 
التي  االمنية  املهامت  عرشات  انجاز  ويف 
من  االمني،  املفهوم  وفق  بالكبرية  تصنف 

ابرزها نذكر:
اعامل  يف  ضالعني  اشخاص  توقيف   •

التجسس لصالح العدو االرسائييل. 
يف  الضالعني  االشخاص  عرشات  توقيف   •
ارتكاب او التحضري الرتكاب اعامل ارهابية 

متنوعة عىل االرايض اللبنانية.
من  االجانب  من  كبرية  اعداد  توقيف   •
لبنان  اىل  الداخلني  املختلفة  الجنسيات 
مؤسسات  يف  يعملون  الذين  او  خلسة، 
دون  من  لبنانيني  افراد  لدى  او  او رشكات 
تقتضيه  ما  وفق  عمل  اجازة  حيازتهم 

القوانني. 
• توقيف شبكة دعارة كانت تتخذ من احد 
املنازل يف املناطق الحرجية النائية مقرا لها.
كانوا  االشخاص  من  مجموعة  توقيف   •
الشباب،  بني  املخدرات  برتويج  يقومون 

خاصة يف املالهي واملدارس. 
• توقيف عدد من الضالعني يف جرائم اخرى 
دون  من  شيكات  الرسقة،  كالقتل،  مختلفة 
مؤونة وسواها. اضافة اىل اشخاص مطلوبني 

من القضاء مبوجب مذكرات عدلية. 
التوقيفات  تلك  كل  ان  اىل  االشارة  تجدر 

متت يف ارشاف القضاء املختص.

مراجعة معاملة.

كتيبات ارشادية.


